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VOORWOORD 
 
Het is vakantie en toch een editie van ons clubblad. 
Jawel, de redactie had namelijk zoveel te melden dat ze er goed 
aan dacht een extra zomereditie van Oet de Pen uit te brengen. 
Dan kunt u tijdens uw welverdiende vakantie nog steeds genieten 
van al het schaaknieuws van eigen bodem. 
 
Uiteraard aandacht voor onze feestdag. Een werkelijk meer dan 
prachtige dag. Leudal heeft weer laten zien dat ze goed is in het 
organiseren van activiteiten. 
En natuurlijk aandacht aan de verschillende Nederlands 
jeugdkampioenschappen waaraan maar liefst 11 jeugdspelers van 
Leudal deelnamen. 
 
En wat dacht u van onze kersversie clubkampioenen? Zowel Coen 
Oosse als ook Ruud van Meegen prolongeerde hun titel op 
meesterlijke wijze. 
 
Natuurlijk staan we ook stil bij het vreselijke bericht van het 
overlijden van Theo Delil. Hierdoor wordt dit prachtige seizoen 
toch nog afgesloten in mineur. We hebben afscheid mogen nemen 
van Theo in Roermond op begraafplaats “Tussen de Bergen”. Op 
een manier zoals we Theo ook kenden bij het schaken. Heel 
gewoon zonder poespas en toch bijzonder opvallend. Theo we 
gaan je missen. 
 
Positief nieuws is er dit keer van Sjaak en Mat. De vorige keer 
waren ze nog erg pessimistisch. Ze dreigden zelfs in staking te 
gaan. Deze keer zijn ze buitengewoon optimistisch en erg 
tevreden. Lees waarom. 
En natuurlijk onze vaste rubrieken zoals de puzzel, 
schaakmotieven en opmerkelijke zaken. 
 
 
Veel leesplezier en een heerlijke vakantie toegewenst. 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM 
 

 

Theo Delil overleden. 
In de nacht van maandag 22 juni op dinsdag 23 juni is Theo Delil 
aan een hartstilstand overleden. Theo, die slechts 53 jaar mocht 
worden, was een markant figuur binnen de schaakwereld. De 
laatste jaren kon Theo echter wegens persoonlijke 
omstandigheden niet heel erg actief meer deelnemen aan de 
schaaksport. Toch was hij bij Leudal altijd van de partij als het 
even mogelijk was. 
 
Theo speelde jaren in het 2e en soms ook in het 3e team van SV 
Leudal. Hij was een man van weinig woorden maar met een groot 
hart. Met zijn opvallende verschijning was Theo binnen de 
Limburgse schaakwereld een bekend figuur. Met zijn baard en 
leren motorjack viel hij op tussen de schakers. De media wist hem 
dan ook vaak te vinden. Zoals ook tijdens de slotdag van de 
competitie in 2006, toen Theo in dagblad de Limburger verscheen. 
 
Theo kenmerkte zich in zijn schaakpartijen door zijn grote 
vechtlust en sportiviteit. We zullen Theo missen. We wensen zijn 
familie alle sterkte met het dragen van dit grote verlies. 
 

 

Theo Delil zoals we hem allemaal kenden. 
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Arthur Hendrickx benoemd tot lid van verdienste. 
Arthur Hendrickx is benoemd tot lid van verdienste van de 
Limburgse schaakbond. Dit werd op zondag 24 mei door de 
voorzitter Frank Clevers bekendgemaakt tijdens de huldiging van 
club van het jaar SV Leudal (waarvan Arthur lid is). De voorzitter 
van de LiSB was vol lof over Arthur. Arthur (1965) die woonachtig 
is in Heythuysen werd, na zijn schaakopleiding bij het voormalige 
Klein Paries voltooid te hebben, tijdens zijn studententijd lid van 
SV Leudal. Hier werd hij al snel extern jeugdleider waarbij de 
behaalde cursussen schaaktrainer A en wedstrijdleider A goed van 
pas kwamen. Sinds september 1996 maakte hij tevens deel uit 
van het LiSB bestuur, eerst als penningmeester en later als 
jeugd(wedstrijd)leider. Hij is ook jeugdratingcoördinator. De LiSB-
voorzitter prees Arthur Hendrickx die zich volop inzet voor zijn 
vereniging SV Leudal. Daarnaast heeft hij maar liefst twaalf jaar 
deel uit gemaakt van het bestuur van de LiSB. “We zijn heel 
dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan”, aldus Frank Clevers. 
Arthur ontving een oorkonde en enkele attenties. Met zijn 
benoeming tot lid van verdienste van de LiSB konden wij asl SV 
Leudal natuurlijk niet achterblijven. Rein Nollen bracht zelfs een 
persoonliljke serenade ten gehore in de volle zaal in zalencentrum 
Aldenghoor. Arthur werd ook gefeliciteerd door SV Leudal. Onze 
voorzitter Hans Kivits overhandigde Arthur een mooi 
drankenpakket. 
 

Keizercompetitie 
Als bij de volwassenen de “gewone” competitie is afgelopen wordt 
er om de keizercompetitie gespeeld. Wedstrijden om des keizers 
baard, wordt wel eens voor de grap gezegd maar ook deze 
competitie is bloedserieus, getuige de sterke winnaars van de 
afgelopen jaren. En ook nu waren er weer prachtige partijen te 
zien. Kijk bijvoorbeeld naar een heel mooie koningsaanval die 
Iwan Sentjens speelde tegen Marcel Schuman. 

 

Wit: Iwan Sentjens 

Zwart: Marcel Schuman 

Locatie: Buggenum, keizercompetitie 

 

1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Le7 5.Pc3 Pf6 6.Le2 0–0 7.0–

0 Ld7 8.f4 Pc6 9.Le3 Pxd4 10.Dxd4 c5 11.Dd1 Lc6 12.Lf3 b5 

13.e5 Lxf3 14.Dxf3 dxe5 15.fxe5 Pd7 16.Lf4 a6 17.Tad1 Dc8 

18.Pd5 Ld8 19.Tfe1 c4 20.c3 h6 21.Kh1 Pc5 22.Dg3 Kh7 23.Td4 

Pe6 Na een actieve opbouw van wit lijkt zwart de grootste 



5 

problemen onder controle te hebben. Iwan heeft er echter zin in en 
gooit met zijn volgende zet de knuppel in het hoenderhok. 
 

 
 

 24.Pf6+!? Een mooi staaltje zomeravondschaak. Het is 
keizercompetitie en dan wil je er ook een mooie pot van maken. 
Helaas is het net niet goed, maar dan moet zwart wel verdomd 

goed verdedigen. gxf6 25.Lxh6 Tg8 26.Dh4 Tg6 De goede 
verdediging van zwart. Hij mag niet slaan op d4 vanwege: 
26...Pxd4 27.Lc1+! Kg6 28.cxd4 en zwart komt niet meer uit het 

matnet. 27.Lg5+  

 

 
 

27…Kg8 Een eerste onnauwkeurigheid. Na 27...Kg7! 28.Lxf6+ 
Lxf6 29.exf6+ Txf6 30.Tg4+ Tg6 31.Txg6+ Kxg6 heeft wit niet 

meer materiaal genoeg om de aanval voort te zetten. 28.Txd8+ 

Pxd8 en nu mist Marcel voor de tweede keer zijn kans, 
terugpakken met de dame en dan op f6 de kwaliteit terugofferen is 
het devies: 28...Dxd8 29.Lxf6 Txf6 30.exf6 (Dreigt nog Txe6 en 
Dg5+) 30...Dd3! met de tegendreiging 31...Df1#, waardoor wit het 
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stuk voor kan blijven. 29.Lxf6 Txf6 Het is uit,  na het onverwachte 
29...Tg7! 30.Lxg7 Kxg7 31.Te4 kon zwart nog vechten om in de 

partij te blijven. 30.exf6 Pe6 31.Te4 Pf8 32.Dh6 Pe6 33.Tg4+  1- 0 

 
Dan komt er wéér een verliespartij van mij in het clubblad, sprak 
Marcel na afloop. Nou ja, misschien ook wel een compliment als je 
mooi kunt verliezen. Maar iedereen kan de partijen die in Oet de 
Pen terugkomen natuurlijk ook zelf in de hand houden door een 
mailtje met mooie partijen van hem te sturen naar 
oetdepen@svleudal.nl  
 

KampiCoen 
Nog niet zo heel lang geleden waren we blij dat het tijdperk Arthur 
Hendrickx eindelijk voorbij was. Inmiddels zitten we midden in een 
nieuw tijdperk, dat voorlopig nog even niet voorbij lijkt te zijn. Het 
tijdperk Coen Oosse. Waar hij eerst nog een paar weken geleden 
de Beker wist te bemachtigen (voor Wouter Smeets, Arthur 
Hendrickx en Oscar Freriks), drukte hij een paar weken later nog 
eens harder zijn stempel op dit seizoen door gedecideerd het 
clubkampioenschap te pakken. Hieronder zijn partijen. 
 

 
Coen Oosse op weg naar het clubkampioenschap. 

 

Wit: Coen Oosse 

Zwart: Jack Sonnemans 

Locatie: Buggenum, clubkampioenschap 

 

1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Le7 5.Pge2 d6 6.0–0 Pa5 

7.Lb5+ c6 8.La4 b5 9.Lb3 Pxb3 10.axb3 a5 11.Kh1 d5 12.exd5 

Pxd5 13.Pxd5 cxd5 14.f4 f6 15.Pc3 b4 16.Pa4 0–0 17.Le3 d4 

18.Df3 Le6 18...Dc7! 19.Dxa8? Lb7 20.Da7 Lxg2+ 19.Lg1 Ld5 

mailto:oetdepen@svleudal.nl
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20.Dg3 Tc8 21.Tf2 f5 22.Te2 Lh4 23.Dh3 exf4 24.Lxd4 f3 

25.gxf3  

 

 
 

Lxf3+?! Het afstaan van het loperpaar lijkt hier het verkeerde plan. 
25...g5! brengt de vervelende dreiging 26…g4 met zich mee. 
26.Dxf3 Dxd4 27.c3 Dd6 28.d4 Tce8 29.Pc5 Het paard dat een 

halve partij niet meedeed, staat nu in één keer goed! 29...Txe2 

30.Dxe2 Dc6+ 31.Dg2 Dh6 32.Pd7 Te8 33.Dd5+ Kh8 34.Pe5 1–0 
 

 
Ook Jack Sonnemans kon Coen niet tegenhouden 

 
Door deze overwinning had Coen genoeg aan een remise tegen 
Wouter Smeets. Wouter kon dan wel nog gelijk komen, maar de 
titel zou dan op basis van periodeoverwinningen naar Coen toe 
gaan. Na een lastige openingsfase leek Coen de belangrijkste 
dreigingen onder controle te hebben en ging hij zelfs nog voor de 
volle winst! Een ware clubkampioen dus! 
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Wit: Wouter Smeets 

Zwart: Coen Oosse 

Locatie: Buggenum, clubkampioenschap 

 

1.Pf3 d5 2.g3 Pf6 3.Lg2 c5 4.d3 Pc6 5.0–0 Lg4 6.Pbd2 e6 7.Te1 

Le7 8.c3 h6 9.Dc2 Tc8 10.e4 d4 11.h3 Lxf3 12.Pxf3 g5 13.De2 

Dc7 14.Ld2 e5 15.Tac1 Dd7 16.Ph2 dxc3 17.Lxc3 een 
thematische keuze. bxc3 houdt het belangrijke veld d4 in handen. 
In de stelling kan wit zijn zwakke pion op d3 makkelijker 
verdedigen. Aangezien je de pion op d3 het liefst door wil spelen, 

was een extra steunpunt op c3 handig geweest. 17...Pd4 18.Lxd4 

cxd4 19.Pf1 Lb4 20.Ted1 0–0 21.g4 De witveldige loper staat nu 
definitief begraven. Langzaam maar zeker lijkt zwart de troeven in 

handen te hebben. 21...Pe8 22.Pg3 Pg7 23.Df3 Txc1 24.Txc1 

Tc8 25.Txc8+ Dxc8 26.Dd1 Pe6 27.a3 La5 28.Pf5 Kh7 29.Kh2 

Dc6 30.Db3 Ld2 31.Lf3 b6 32.Pe7?!  

 

  
 
Dit geeft zwart de kans om op de achterste rij binnen te komen. 

32...Dc1 33.Pd5? 33. Ld1 was nu essentieel om de schade 
beperkt te houden. Nu de dame op f1 kan komen is het in een 
keer heel snel uit. 33.Ld1 Le1 34.Kg2 Dd2 35.Dc2 Pf4+ 36.Kf1 

Dxc2 37.Lxc2 en zwart houdt het betere eindspel over. 33...Df1 

34.Pf6+ Kg6 35.Ph5 Dxf2+ 36.Lg2 Pf4 0–1 
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JEUGDHOEK 
 

Ruud van Meegen prolongeert Jeugdtitel 
Met maar liefst een scoringspercentage van ruim 94% wist Ruud 
van Meegen zijn jeugdtitel te prolongeren. Van de 17 partijen wist 
hij er 16 te winnen. Alleen Lars Huibers lukte het 1 keer om Ruud 
te verslaan. Alle drie de periodetitels waren voor Ruud. Met een 
straatlengte voorsprong was de titel voor onze jeugdige 
Kesselnaar. Remco Claessen wist 2 keer knap 2e te eindigen in de 
eindstand van de periodes. In de laatste periode was die plaats 
voor Naomi de Ridder weggelegd. 
 

              
    Beker clubkampioen             en            de Hans Kivits Cup. 
 
Daarmee doet Ruud van Meegen precies hetzelfde als Coen 
Oosse bij de senioren. Niet alleen de titel prolongeren, maar ook 
de dubbel pakken. Want naast het clubkampioenschap wist Ruud 
ook de Hans Kivits Cup te veroveren. 
 
Tijdens de algehele prijsuitreiking van de jeugd die werd gehouden 
op de slotdag zondag 5 juli, werden maar liefst 33 bekers, 30 
medailles en 18 diploma’s uitgereikt. De jeugd was er zichtbaar 
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van onder de indruk. Omdat SV Leudal het jaar feestelijk afsloot 
ontvingen de winnaars van elke divisie een beker in plaats van de 
gebruikelijke medaille. 
 

 
Prijzen van de Theo-Daamen-Trofee. 

 

Jeugd NK’s 
Maar liefst een vol elftal aan Leudalspelers kwam het afgelopen 
jaar in actie bij een Jeugd NK, doordat zij zich hier in december op 
het Limburgs Kampioenschap in Roermond voor wisten te 
plaatsen. Hier volgt nog één keer een overzicht van hun prachtige 
resultaten. Absoluut een feit waar SV Leudal trots op mag zijn. 
 
NK Venlo 
B-jeugd: Ruud van Meegen 17de  
B-meisjes: Judith Hendrix 5de  
C-meisjes: Naomi de Ridder 7de  
 
NK Rijswijk 
D-jeugd: Lars Huibers 51ste  
D-meisjes: Judith van Meegen 13de  
D-meisjes: Ashley Parren 25ste  
 
NK Waalwijk 
E-jeugd: Jesper Huibers 9de  
E-meisjes: Charlotte Caris 15de  
 
NK Gouda 
F-jeugd: Lucas van der Laan  46ste  
G-jeugd: Yulian de Ridder 21ste 
H-meisjes: Iva Huibers 23ste (6de meisje) 
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Stuk voor stuk prachtige resultaten dus. Een mooie combinatie 
kwam nog van Ruud van Meegen in zijn partij tegen de sterke Nick 
Beijerinck. 
 

Wit: Nick Beijerinck 

Zwart: Ruud van Meegen 

Locatie: Venlo, NK B-categorie 
 
Stelling na 17. Pde2. 
 

 
 

Ruud heeft in de opening al een pion geofferd, maar krijgt daar 
enkele sterke open lijnen op de b- en c-lijn voor terug. Na wits’ 
laatste zet is het tijd om te profiteren: 

17…Pxe4!! 18. fxe4 Lxc3 19. Pxc3 Txc3 20. Ld4 Txc2 21. Dxc2 

Txc2 22. Kxc2 Lxg4 Niet alleen heeft Ruud nu materiaal 
gewonnen, ook werken de stukken van wit maar moeizaam 
samen. Na 28 zetten was het punt binnen. 
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LEUDAL VIERT FEEST 
 

Geslaagde feestdag SV leudal 

Tijdens de feestdag afgelopen zondag 24 mei heeft onze 
vereniging een enorme belangstelling gekregen van zowel eigen 
leden, hun familie als ook de regionale (3ML) pers. De dag startte 
met een leuke schaakles voor de gasten en werd daarna gevolgd 
door een heuse schaaktweekamp tussen leden en niet leden. Er 
werden twee wedstrijden gespeeld. De belangstelling was enorm 
groot. 3ML kwam TV opnames maken en interviewde oud en jong. 

 
Sfeerbeeld van het familieschaak 2009 

 

 
David van Montfort en Daan Kivits komen op 3ML TV 
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Na deze schaakhappening was het tijd om te eten. Het was een 
geweldig buffet gemaakt door onze eigen beheerster Lian 
Franken. Tijdens de gehele dag was er de mogelijkheid om 2 
schaakopgaves op te lossen. Ook stonden er prachtige 
schaakspellen uitgestald die door eigen leden waren ontworpen. 
Er zit heel veel creativiteit in onze vereniging dat blijkt. 
Na de middag werd gestart met de speurtocht. Het mooie weer 
maakte er een prachtige happening van. De vele originele vragen 
waren niet altijd makkelijk. 
 

 
De groep Werter die helaas buiten de prijzen viel. En dat met 2 mensen 

werkzaam in het onderwijs en 1 gedlplomeerd schaakscheidsrechter! 

 
Na afloop was er de prijsuitreiking. 
De prijzen bij het familieschaak gingen naar David van Montfort en 
Rein Nollen. 
De prijzen van de schaakpuzzels gingen naar Tom Meeuwissen 
en Ashley Parren. De speurtocht werd gewonnen door de groep 
met de families Lemmen, de Ridder en Oosse. 
 
Daarna werd Leudal door voorzitter Frank Clevers van de LiSB 
gefeliciteerd met de titel club van het jaar. SV Leudal is de eerste 
club van Limburg die deze titel voor de tweede keer krijgt. Een 
prachtige prestatie die nog maar eens benadrukt dat men ook in 
de rest van Limburg niet om de prachtige successen van SV 
Leudal (zowel bij de jeugd, als bij de volwassenen) heen kan. 
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De ontwerpwedstrijd werd gewonnen door de familie Caris uit Neer 
met een prachtig spel gemaakt van suikerklontjes. Een hele mooie 
tweede plaats was er voor Ruben Damen met een spel gemaakt 
van moertjes en boutjes. Tineke Levels werd derde met een mooi 
spel gemaakt van papier. De familie Thieme behaalde een vierde 
en vijfde plaats met prachtige spellen van klei. Lisan Thommassen 
kreeg de zesde prijs voor een mooi spel van papier en een 
zelfgeverfd schaakbord. 
 

 
Het winnende spel van suikerklontjes. 

 

 
Het prachtige spel van Ruben Damen. 
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Godenspel van klei van familie Thieme. 

 

 
Ontwerp van Lisan Thommassen 

 

 
Bij de voorzitter gebruiken ze voorlopig krantenpapier op het toilet. 
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DE VISIE van SJAAK en MAT 
 

In deze rubriek belichten 2 schaakveteranen Sjaak en Mat hun 
eigen visie op de schaakwereld. De visie van Sjaak en Mat. 
Uiteraard mag u ook reageren op de visie van Sjaak en Mat. Dat 
kan door uw reactie te sturen aan sjaakmat@svleudal.nl 
 
In aflevering 9 bespreken Sjaak en Mat de reacties op hun stelling 
of ze al dan niet moeten blijven. 
 

Sjaak: Tsja Mat, een overweldigend aantal positieve reacties. Kijk 
bijvoorbeeld maar eens naar de foto’s hieronder. Als onze 
clubkampioen er zo over denkt. Tjsa……….. 

Mat: Ik heb hier niets meer aan toe te voegen Sjaak. Wij blijven! 
 

            
 

mailto:sjaakmat@svleudal.nl
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SCHAAKMOTIEVEN 
 

Hieronder ziet u een mooie schaakcartoon die betrekking heeft op 
een gebeurtenis binnen onze vereniging. Dit onder het mom van: 
“Hij die de schoen past trekke hem aan!” 
 

 
 

Het familischaak was weer een groot succes. Oud tegen jong.  
 



18 

OPMERKELIJKE ZAKEN 
 

Knokken 
Schaakspelers gaan in de regel door voor rustige personages. 
Anders ga je wel bij een rugby-club of een boksvereniging. Er 
gebeurt dan ook zelden iets 'spectaculairs' buiten het schaakbord. 
Voor de pers is daarom de schaaksport minder interessant, omdat 
zij in de regel over het schaak-technische gedeelte weinig te 
melden hebben. Als er dan ook iets gebeurt dan wordt dit ook met 
beide handen aangepakt: sensatie!. Dit gebeurde ook in Frankrijk 
tijdens een bonds-wedstrijd tussen Grenoble en Parijs. Van de 
partij tussen de internationaal meesters Kouatly en Andruet werd 
veel verwacht maar wat de toeschouwers geboden kregen overtrof 
al hun verwachtingen. Andruet weigerde de gebruikelijke 
handdruk, knalde verscheidene keren zijn fles met vruchtensap 
duidelijk hoorbaar op tafel en schoof continue irritant heen en weer 
op zijn stoel. Tot hier had Kouatly zich stil gehouden maar op een 
gegeven moment waarschuwde hij zijn tegenstander:"Stop met dat 
circus, of je krijgt mijn vuist in je gezicht". Waarop deze 
antwoordde "Jij doet maar", en dat was dus het enige wat hij nou 
net niet had moeten zeggen. Kouatly haalde uit en al snel rolden 
beiden knokkend en trappend over de vloer. Diverse omstanders 
wisten uiteindelijk met veel moeite de vechtlustigen uit elkaar te 
halen. De gevolgen van dit incident werden snel door de 
internationale schaakbond bekend gemaakt: Kouatly werd voor 
één jaar voorwaardelijk geschorst, Andruet drie maanden. 
 
De pers had eindelijk eens iets anders te melden dan de "saaie" 
schaakberichten en het incident haalde vele kranten. Tijdens 
voetbaltoernooien (EK en WK), lijkt hetzelfde te gebeuren: het 
voetbal is niet interessant genoeg dus hoopt de media op veel 
rotzooi buiten de velden. Trekt kijkers en veel kijkers = veel geld! 
Misschien een ideetje voor alle PR-mensen in de schaakwereld. 
Organiseer eens een echt "knock-out" toernooi en laat de spelers 
eens lekker op de vuist gaan. Doe opmerkelijke uitspraken zoals 
"schaken is oorlog" en "sla eens vaker een dame". De pers komt 
dan gegarandeerd vanzelf. Dus ook het publiek. Maar 
waarschijnlijk ook het verkeerde publiek en voor je het weet kun je 
geen rustig potje meer schaken zonder eerst een colonne ME op 
te roepen. Nee, dan houden we het liever op het "saaie schaken". 
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PUZZEL 
 

Voorjaarspuzzel   
 

Het antwoord van deze puzzel is: 1 Lf7+ en wint. Na 1…, Kd8 

volgt 2 Pe6+ en de dame gaat verloren. Het beste voor zwart is 

nog om meteen te nemen op f7 (1…,Dxf7+ 2 Pxf7, Kxf7) en zwart 
krijgt nog 2 stukken voor de dame terug. Er waren veel goede 
inzendingen waaronder ook van Han Wismans (zwartspeler in 
deze partij!). Iwan Sentjens wist andermaal niet de juiste oplossing 
zoals ook in de partij bleek! Hopelijk leest hij deze rubriek. Na 
loting kwam Charlotte Caris als winnares uit de bus.  
 

Zomerpuzzel  
 
Opgave: Wit zet zo snel mogelijk mat. 
 
Antwoorden vóór 6 september 2009 doorgeven aan: Raoul 
Lemmen, Kloosterstraat 31, 6093 CT, Heythuysen, of e-mail: 
oetdepen@svleudal.nl 

mailto:oetdepen@svleudal.nl
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REDACTIE OET DE PEN 

Raoul Lemmen en Hans Kivits 

e-mail: oetdepen@svleudal.nl 
 

CONTRIBUTIES 
Voor het seizoen 2008/2009 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 2008 jonger dan 15 jaar ........................ EURO 39,00 
- op 1 september 2008 jonger dan 19 jaar ........................ EURO 45,00 
- op 1 september 2008 19 jaar of ouder ........................... EURO 60,00 
 
Voor zogenaamde huisgenootleden en studenten is er een korting 
mogelijk. Deze regeling is op de website verder uitgewerkt. 

Betaling dient te geschieden op bankrekening 11.86.10.384 van de 
Rabobank Leudal, ten name van Schaakvereniging Leudal. 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

Hans Kivits Voorzitter / Public relations, voorzitter@svleudal.nl 

 Brugstraat 6a, 6096 AB  Grathem, 0475-453241 

Flip Werter Secretaris, secretaris@svleudal.nl 

 Baetserveldsingel 25, 6088 HR  Roggel, 0475-319830 

Han Wismans Penningmeester, penningmeester@svleudal.nl 

 Mariënschootstraat 10, 6083 BD  Nunhem, 0475-592181 

Peter Sonnemans Wedstrijdleider, wedstrijdleider@svleudal.nl 

 Heer Willemstraat 8, 6085 CR  Horn, 0475-583004 

Iwan Sentjens Wedstrijdleider assistent-wedstrijdleider@svleudal.nl 

 Violier 23, 6081 CD  Haelen, 0475-492530 

Tineke Levels  Jeugdleider intern, jeugdleider-intern@svleudal.nl  

 Horstveld 31, 6093 DG  Heythuysen, 0475-495940 

Arthur Hendrickx  Jeugdleider extern, LiSB/KNSB, jeugdleider@svleudal.nl 

 Oude Meer 20, 6093 CS  Heythuysen, 0475-494621 
 

CLUBLOKALEN Adres Tel. 

Senioren 
Spelen op dinsdagavond 

Gemeenschapshuis "De Roffert" 
Berikstraat 11, 6082 AM Buggenum 

0475-591280 

Junioren en Aspiranten 
Spelen op zondagmorgen 

Trefcentrum "Aldenghoor" 
Kasteellaan 7a, 6081 AN Haelen 

0475-592915 

 

EREVOORZITTER S.V. LEUDAL Theo Daamen  

ERELEDEN S.V. LEUDAL Giel Korsten 
Frans Meddens 

Jan Roumen 
Jac Willems 
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